En liten enhet med
stor förtjänst
Översikt
Varje år förloras en betydande andel verktyg och
utrustning för stora summor pengar. Kanske är det stöld,
slarv eller glömska. Med REKYL Tool Tracking kan ni nu ta
kontrollen. Vår verktygsspårning samlar alla era tillgångar
på en och samma karta – i realtid. Bluetooth-tekniken i
kombination med våra GPS-spårare öppnar upp helt nya
möjligheter.
Med en liten, robust och vattentät Tool Tracking-enhet kan
ni enkelt spåra, övervaka och hitta rätt på alla era viktiga
tillgångar. Slipp ödsla tid och öka istället er drifteffektivitet
– och så även er lönsamhet. Med REKYL Tool Tracking är er
utrustning bara ett knappklick bort.

• Slipp glömda och förlorade verktyg. Spendera mindre tid
på att leta och mer tid på er faktiska verksamhet.
• Se era verktyg och utrustning på en live-karta.
• Optimera er inventering och placering av resurser.
• Se spårningen i såväl mobil som dator.
• Vädertålig enhet som är damm- och vattentät.

Teknisk information

• Långvarigt batteri som räcker 5+ år.

Tool Tracking är vår minsta spårningsenhet och är skapad
för att klara av tuffa förhållanden och all väderlek. Enheten
har ett starkt skyddande skal och är damm- och vattentät.
Enhetens signaler kan fångas upp av hela REKYLs globala
GPS-nätverk. Nätverket rapporterar i sin tur er utrustnings
position. Med hänsyn till sekretess så visas bara enhetens
namn och position för de som har behörighet inom ert
företag. Spårningen kan du se dygnet runt på både dator
och mobil. Enheten har en imponerande batteritid på 5+ år
som minskar såväl kostnaden som miljöpåverkan.

• Installeras smidigt och enkelt, utan utbildning.

Exempel på användningsområden
• Alla olika typer av bärbara verktyg och maskiner.
• Annan bärbar utrustning så som stegar, ställningar,
avfuktare, verktygslådor, släpvagnar med mera.
• Går att fästa på värdefullt gods och annat som lastas
och lossas i närheten av REKYLs globala GPS-nätverk.

Övriga fakta

Mått: B56,6 mm x L38 mm x H13 mm

Vikt: 18 g

Batteriets
livslängd: 5+ år

Varför REKYL Tool Tracking?

Räckvidd: 80 m

Drifttemperatur:

-20 °C / +60 °C

Batterikapacitet:

600 mAh

CE-godkännande:

CE

Miljötålighet:

Damm- och vattentät enligt IP67

Bluetooth:

Bluetooth 4.2 compliant,
Bluetooth 5.2 certified

Kommunikation:

Enheten kommunicerar med Bluetooth via
REKYLs globala GPS-nätverk.

Tool Tracking är en del av REKYL
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– systemet för effektiva och lönsamma verksamheter
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